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^  Kittilän manein tgtär oli palannut totiin ijelftngiStä feit* 
tolpista. §än 0n 0flut fiinä ruuanlaitoSfouluSfa, 33u* 

leroaarbinfatu 28, jonfa Suomen Sftaiĝ biStyS on laittanut.
Se npt oli näpääg ftttä laitta —  jo§ ma ngt felitän 

aftan oilein alulta alfaen — että Stnttilan emäntä oli ollut pää? 
faupungiSfa ja fittoin oli famreerSfa, jofa jo folme furoea on 
afunut SlnttilaSfa, ottanut Ijänet mufaanfa Raam iin", jofa 
niillä oli fiettä fouluSfa. 3aa^a, faattepa uSfoa, että Anttilan 
muori oli ifjmeiSfään. Siellä puhuttiin fefä fjäränlifyaSta, että 
perunoilta, lägfiStä, Mäntistä ja Iri^niStä; luinfa faiffea on 
laitettama, jotta iljmifen ruumiitta olifi mitä fuurin fiitä; 
fuittfa lilja on feiteitämä, fuolattaroa ja fäifytettämä, ja mo* 
neSta muuSta afiaSta. $a ftttä tankatta lun ne tytöt ftellä 
f eittiroät, paiStoimat, leipoiroat ja flottafiroat iljan Slnttilan muorin 
ja ntuiben roumaSljenfilöiben nenän ebeSfä! 3Jlutta malmista 
ftitä maan tuli. SSofainen läSnä*olema ja Slnttilan muori etu? 
pääSfä fairoat maistella faiffia ruofia, ja Ijtjroiä ne oliroat, niin 
että iljan fulimat fuuSfa* Anttilan muori mafuutti famreerSfatte, 
etfei l)än ollut niin IjpmäSfä falaafiSfa ollut fitten pappilan 
rööfinän Ijäiben, joigfa olifin ollut „foffaaja" aina pääfaupun* 
giSta jaaffa. „Siiljen fouluun minäfin lähetän meibän 91 fuS* 
iän", • oli f  muori fanonut famreerSfatte.  ̂ „3oS jofu Joulu on 
tarpeellinen, niin on fe fe. Solmefymmentä marffaa, jonfa 
furgfi maffaa, on toftn raijaa, mutta renfää fitä maffaafin fem* 
moifeSta opista, ja ne marfat ennättää 5lfuSta anfaita tafaifin 
moneen lertaan, fun pääfee ruofien laitta jaffi Ijäitjin ja muifjin 
pitoihin". — Anttilan muori oli ilmoittanut tpttärenfä feuraa* 
maan furSfiin, ja tornin oli SlfuSta ebiStyn^tfin fouluSjaan.

Suten janottu, oli Ijän juuri palannut totiin. 9tyt piti 
näyttämän mitä Ijän oli oppinut, ja fen nmoffi oli muori 
futfunut !aif!i tuttamat ifännät ja emännät funnuntaifft päi*
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mäEifiEe. 5lfuSta oli ^pö ^ffin laittanut !ai!!i tyyni. 
fySti oliroat Sotta ja Seena auttaneet t)äntä perunoin fuorimi* 
feSfa, miSpauffeSfa ja muuSfa femmoifeSfa, mutta [jän fe t)l\u 
nään oli marfinaifena foffina oEut.

Anttilan muori otti Ijgm^ilemänä omeSfa mutaan voit* 
raita. Qfäntä färoeli „fgöSfumipiippu" tjampaiSfa, parin muun 
ifännän fanSfa pifjamaaEa. 5IfuSta ilm eni fiEoin täfiöin uloS 
fyöfiStä puhtaana ja punottamana ja niin mieE^ttämänä m b  
feaSfa eftliinaSfaan, että Uotilan Satte „tt)ffäft fen fifft", että 
9tfu$ta näytti paljoa mafeammalta, fuin juuri paistettu nifu^pippa.

Monien furfailujen perästä —  futen fyyvoä tapa vaatii 
— päästiin ajettumaan pöytään. HteliaifuuS oli fuuri. $ian 
piti tuleman StaStilan lautamieljeEä feSfimmäifen tyttären Ijäät 
ja StaStilan emäntä päätti, että joS SlfuSta maan on oppinut 
jotafin felmoEiSta faupungiSfa, niin otetaan f)än fofifft. „$Pip* 
puri?©eraftina", pitäjän fiertämä tölli, oli jo niin manfjanaifuis 
nen ja txmnljafin, etfei hänestä enään oEut, ja fitä paitfe mte* 
lenlaabultaan niin liiaffi pippurhnainen, joSta f)än oli faanut 
nimenfäfin.

@i ole tietysti tarfoituffeni SEeiEe, Ij^mät itämät, jotfa 
tätä luette, täsfä lueteEa faiffia niitä „räättiä", joita 9IfuSta 
fantoi pöytään. @i niitä montaa oEut, etmätfä ne liian Ijer* 
roEifta oEeet, mutta l^mältä ne maiStuimat niin että faiffi 
emännät antoimat pffimielifen fiitoJfenfa laittajalle.

®affi ruofalajia jtinä oli, joista ei fufaan oifein faanut 
felmää, mitä ne olimat. Maisteltiin, fyötiin ja milfaStiin tois 
fia fyöjiä, ^m ältä fe näytti maistuman. 5tfuSta näytti niin 
falaperäifeltä ja tarjofi lifää. „&attiS maan, f^Eä fe maistuu". 
3>a faiffi ottimat lifää. SRaStilan emäntä armeli fitä oifein 
fyienofft li^apuEaruuaffi, mutta lautamies otaffui, että taitamat 
maEan IjerraSiSpinöitä oEa.

Kun oli noustu 9I0S pifybäStä ja ajetuttu puutarhaan, 
tuli SlfuStafin uloS. ©männät tietysti foljta maaiimat Ijäntä 
fertomaan tuosta ^elfingin fouluSta ja fuinfa fieEä oifein oi* 
tiin. Sfännät iStuimat tupafoiben ja fuultelimat, mitä faiffea 
merfiEiStä 5lfuStaEa oli ferrottamana.

Mutta fitten tahtoi SJfaStilan emäntä mäljän lähempää 
felfoa noista merfiEifiStä li^apuEiSta ja fopaSta, joista ei fu* 
faan oEut faanut oifeata felfoa.

„9tiin", fanoi SlfuSta, „nuo Ijerfut fofoftn minä eilen 
metfäStä. Molemmat ruuat olimat laitetut f ientStä".



9ta§tilan lautamies fylfäfi i&an maSten tahtoaan. „§t)i, 
l)9mä StfuSta, niin pubeinhan ftna olet f^öttänpt meille lelj* 
mänruofaa".

„%) entäs fttten, eno ^m ä", maStafi StfuSta. ,,©90* 
roät ne lehmät nifuleipääfin, f un maan on fitä jofa tarjoo. 
©i fitä fiHä fomi fieniä Ijalmeffia, että eläimet niistä pitämät. 
©Infoilla onfin ufein enemmän järfeä, fuin meillä; ne ottamat 
maStaan, mitä jumala Reille faSmattaa".

„3öleinaatfo ftnä toftaanfin, että meibän pitäifi fyöbä 
noita mabonpeftä"? fpfyi lautamies iljan iljmeiSfään.

poimitaan ne ennenfuin omat mabot niihin ferinneet, 
ja leifataan perattaeSfa pois pahentunut ofa, futen eno tefee 
perunoita fyöbeSfään", maStafi SlfuSta. „3Jlinä olen niin 
iloiSfani, eitä fain fouluSfa oppia fieniä fpömään. ©e oppi 
pfftnään maffaift nuo folmefymmeniä marffaa, joS en olifi 
muuta oppinuttaan", jatfoi hän innostuneena.

„3ftutta eimät fuinfaan ne fentään oifeata ihmisten tuo* 
taa ole"? mäitti 9laStiIan emäntä.

„3uuri fitä ne omat. 3Jle opimme fouluSfa, että fuuri 
ofa fanfaSta muiSfa rnaiSfa muutamina aitoina muobeSta mel? 
fein gffinomaan elää fieniStä. ©ienet fifältämät fuureffi 
ofaffi fatnaa raminto  ̂ainetta, mitä on liljaSfa ja fen muoffi 
moi fieniä fä^ttää fen afemeSta. 3JluiSfa ja paljoa riffaam* 
miSfa maiSfa täytetään fieniä liroin paljon. 3Jlutta meibän 
fityfjäSfä maaSfamme, miSfä fanfa näfee nälfää ja fpö pettua 
ja olfileipää, annetaan näiben jumalan punattujen laajojen 
tnaaSfa mäbätä. Siiffaat i^mifet meilläfin maffamat monia 
tu^anfta marffoja fieniStä, joita täptyt) tuoba pitfien matfojen 
tafaa ulfomailta maan fiitä ft^Stä, etfei fufaan miitfi foota 
niitä, maiffa niitä faSmaa oman omemme ebeSfä, omiSfa met- 
fiSfämme, omilla niityillämme ja nurmillamme, ja niiben teiben 
marfitla, joita jofa päimä fuljemme. 2ljatelfaapaS n^t, raf* 
faat qStämät, että 9^  ainoata ftentä, herffufientä, tuobaan jofa 
muoft ulfomaalta mäljintäin fymmenentuljannen marfan ebeStä 
^elfingin ramintoloi^in ja herraSmäiHe".

„9io äläStä ngi!" fanoi Slnttilan ifäntä. „©itten tai? 
taa fin olla parasta jättää fofo miljan faSmattaminen fiffeen ja 
rumeta fieniä miljelemään"!

„Ulfomaatla niitä miljeUään, efim. 9tanSfaSfa, mutta ei 
meibän täällä tarmitfe muuta miljefyStä jättää ftenien tafia. Kun 
maan enfin foottaifiin nefin fienet, jotfa faSmamat ilman ft;n?
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tömistä ja fylmämiStä. ©aattoa fuulua uSfomattomalta, multa 
ftffife on havaittu, että ei paljon fenenfään iljmifen torroitfifi 
©uomeSfa nähbä nälfää, joS maan qmmärtäifimme ja miitfi* 
fimme täyttää hpöb f̂fetnme fpötämiä fieniä. Kunhan olifi jo? 
faifeHa Jög^äHä perheettä maalla toimen tuHeSfa muutamia 
tynnyriä fuolattuja fieniä ja fuimattuja fetnmoifia, niin ei tar? 
mitfifi nälfää pelätä. 2Banhat ihmifet, jotfa eimät enää muu? 
hunfaon fgfene, ja lapfet, etenfin paimenpojat ja paimentytöt, 
moifimot fieniä fofoomaHa auttaa perheen l̂öSpitoa. 3a faiffi 
faupunginlapjet, jotfa toimettomina reSfuttelemat $ tä  fatua 
l̂öS, toista alaS, moifimot tefibä maittapa päimänpituifia mat? 

f oja uloS metfiin ja n out f ia fieniä. ©iHä tamofia moifimat 
onfaita fiemät rahat. ©tentin femmoifena mttonna, fuin mi ime 
muofi oli, fun nälänhätä on tufianfien ja fotojen tuhonfien 
omilla, on fuoraStaan fynti, ett;ei ihminen mtitfi ojentaa fät? 
tään ja ottaa mastoon tätä foiffioflo faSmomoa termeeHiStä ra? 
mintoo. §erraSmäfi ©uomeSfa fqtlä l̂eifeSti ft;ö fieniä ja 
pitää niitä herffuruofana, mutta föt)hä roljroaanmieS ja työnte? 
fijä hölmeffimot niitä, näfemät nälfää tai ferjäämät, ennenfuin 
taipumat uSfomaan, mitä muut omot fofeneet".

„$9Hä minä itSfon, että fieniStä ^rffua tulee ^Ijtä 69? 
min fuin mistä muusta hprcänfä, fun on panna fiihen moit ja 
roSmat ja pippurit ja loaferit, mutta mistäs niitä femmoifia 
fityhäHe i^mifeUe tulee. 9iiffoat fyöfööt maan fientään, mutta 
ei niistä fö^äHe fanfoCte ole", pisti mäliin Slefulan Somiifa.

„@i mar fe ole oHenfaan fiHä tamolla. Muutamia fie, 
niä moi fyöbä ihan raatoina, femmoifina fuin ne maasta ottaa? 
ja faiffi ne omot aiman ^ffinfertaifeSti feitettpinä toi pois tel* 
tuina tai fuolattuina oifein ^nröä ruofoa ja puhtaampaa ja 
termeeHifempää, fuin moni muu föp^än fanfan ruofa. Mutta 
fe on n^t niin, että meibän fanfomme on ftffi ^ffipäiStä ja 
ennaffoluuloista, etfei ebeS foma ^ätä moi fille opettaa, mitä 
on h^roää ja h^öb^HiStä".

,,910 no, piifafeni", feSfeptti Slnttilan ifäntä ja filitti 
tyttärenfä päätä. SlfuSta oli puhunut niin innoiSfaan, että 
poSfet ja formaleljbetfin punottimat. „©inä et oHenfaan ajot? 
tele fitä, että fuurin ofa fanfaamme tietää niin mä^än foto 
fieniStä. Omathan monet niistä mgrfyHifiäfin ja fen muoffi 
emme ole tohtineet niihin foSfea. $a paitfe fitä emmehän me 
tiebä, fuinfa niitä on fäqtettämä".

„9tiin, joS finä 2lfuSta n^t rupeat fylän fieni^opettajaffi,
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niin faapaS nä^bä, ollaanfo me niin gffipäifiä", [anoi Uoti? 
Ian Salle.

„3>a minä näytän, että ofaa roanhafin oppia ottaa", fa* 
noi 3laStilan emäntä. „©inä faat meibän Miinan ^äigfä feit* 
tää niin monta räättiä fuin taljbot paljailta fieniStä, jo§ maan 
tafaat että ne maistumat 9^  heiltä, finun moffermei? 
jafi tänään".

„3a joS ta^bot, niin faamat faiffi poifani ja tytäreni 
fummamutifaSfa tulla finun tyföfi fienennouffimiS-oppiin", fas 
noi SaSfilan ifäntä.

„@ifö finulla ole mitään firjaa, joSfa puhutaan fieniStä" ? 
fpfpi lautamieS. „Sehän olifi hpöb^Hifempi lufea, fuin faiffi 
nuo rumaanit ja arffiroeifut, joita jofa päiroö painetaan".

,jo lle i muuta puutu", fanoi SlfuSta, fun ttnimein fai 
fuunmuoroa, „niin ei fitten ole hätää, ©itä „Kanfan &hteä" 
jota fanttori teroitti pääfiäifeffi ja jofa taaS êCCuntaifft ilmeS* 
tyt), feuraa fienifartta ja lehteen tulee felttyS fienten laittamis 
feSta. Sun faatte tuon fartan, jo^on faiffi meibän paraat 
ruuaffi felpaamat fienemme omat fumatut, ette tarmitfe minun 
opetuffiani. ^ibätte maan fitä farttaa foreaSti, noufittc fen 
mufaan fyötäroiä fieniä ja fuolaatte, fuimaatte, feitätte ja paiS* 
tatte niitä niin paljon fuin mieli tefee. — Mutta faS täSjä 
tuleetin £eena jo fahmitarjottimenfa fanSfa! 5taStilan emäntä 
alfaa!"

„$(3anfaa fefaan ja ottafaa leipää", telotti Slnttilan 
muori. — „9ltin, ft)Hä fe olifi fiunattu afia fe fienien työ* 
minen".
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